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Referat fra besigtigelse og møde med BARREEF projektgruppe d. 23. juni 2022 
 
Deltagere: 
Danmarks Naturfredningsforening (Eva Christiansen deltog med ledsager) 
DTU Aqua ved seniorforsker Jon C. Svendsen 

DTU Mekanik ved professor Erik Damgaard Christensen 
Havnatur ved biolog Bo Mammen Kruse  
Langelands Kommune ved biolog Astrid Ejlersen 
Grundejerforeningen Hoborglund’s bestyrelse ved  Hans Kurt Johnsen 

Knud Erik Sørensen 
Lee Pointing 
Claus Mortensen 

Hou Digelag’s bestyrelse ved     Hans Kurt Johnsen 
        Lee Pointing 
        Knud Erik Sørensen 
 
1. Mødet blev indledt med en besigtigelse af diget og området for evt. etablering af 
stenrevet. 
Efterfølgende fortsatte mødet hos Hans Kurt Johnsen. 
 
2. Hans Kurt gennemgik projektansøgningen og der blev under vejs drøftet forskellige 
forhold og uddybet enkelte punkter ift. projektgruppens forventninger til ansøgningen. 
 
Hans Kurt indledte med at vise en video om hvordan forskellige tiltag kan medvirke til at 
beskytte diget mod kysterosion. https://youtu.be/3yNoy4H2Z-o 
 
Hans Kurt redegjorde for den store opbakning projektet har modtaget fra mange aktører 
på Langeland, herunder Langelands Kommune, SHORES, Fjord og Bælt Center, SDU, 
Sportsfiskeren Langeland, Langelands Dykker Klub og foruden Grundejerforeningen 
Hoborglund samt Hou Digelag. 
Hans Kurt har også drøftet projektet med Kystdirektoratet, som er positiv indstillet for en 
løsning ved Hou. 
Hans Kurt fremhævede de store naturmæssige og bygningsværdier, der risikerer at gå 
tabt, hvis ikke der gøres noget ved den kysterosion, vi bliver udsat for.  
 
3. BARREEF projektgruppe er i gang med en kvalificering af de indkommende 
ansøgninger og har reduceret feltet til 6 projekter, hvoraf Hou Digelag er det ene. 
 
Et springende punkt i ansøgningerne er, om der er lokale økonomiske midler til at fjerne 
revet, hvis der bliver påbudt af en anden myndighed. Desuden har de kommuner som vil 
indskyde yderligere midler til evt. etablering af en større projektområde et fortrin.  
Projektgruppen bedyrer dog at det væsentligst i projektet ikke er størrelsen, men om 
projektet er i stand til at påvise en positiv effekt ift. Kystbeskyttelse, samt en forbedring af 
marine biodiversiteten.  

https://youtu.be/3yNoy4H2Z-o
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BARREEF projektgruppen ønsker et endeligt bindende tilsagn om midler til evt. fjernelse 
snarest muligt, idet projekterne skal behandles i BARREEF styregruppen i efteråret 2022. 
 
Astrid Ejlersen vil forsøge om projektet kan forelægges for Langelands Kommunes grønt 
råd med henblik på at skaffe tilsagn om støtte. De fleste politiske udvalg er allerede gået 
på ferie og der er ikke udvalgsmøder før efter sommerferien. Evt. er det Hou Digelag og 
Grundejerforeningen Hoborglund, som skal garantere for økonomien forbundet med evt. 
fjernelse af stenrevet, hvis ikke Langelands Kommune kan stille garanti. 
 
4. Hans Kurt takkede deltagerne for indsatsen og vi håber at vores projekt vinder frem i 
den videre vurdering af projekterne. 
 
 
28.06.2022 
Referent: Lee Pointing 


